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Děkujeme za

podporu
Kolína, bez

finanční
Města

které bychom
tyto zkušenosti
nemohly
získat a doufáme, že se nám
do našeho tancování podaří
zapojit
další
„kolíňáky“.
Doufáme, že je tanec bude
bavit tak, jako baví nás.

- taneční
soutěž, která byla pořádána v německém
Berlíně. Na začátku to byla ohromná výzva.
Bylo nutné natočit video, umístit ho na youtube,
získat sledovanost a čekat, jestli bude
sledovanost dostatečná a budeme mít šanci se
této mezinárodní soutěže účastnit. A vyšlo to,
během týdne jsme získali přes 6 tis. shlédnutí.
Nadšení bylo veliké a tréninky byly ještě
urputnější a intenzivnější, jak se termín 12.
března 2017 blížil.
Nedělní ráno jsme v 5.30 hodin opouštěli
Kolín, vyráželi jsme směr Berlín. Po dlouhém
počítání jsme nakonec zvolili dopravu
automobily za pomocí rodičů, autobus vycházel
bohužel na vyšší částku. Po desáté hodině jsme
byli na místě. Berlín nás očekával.
Ve 14.00 hodin taneční maratón začal,
tanečníci střídali tanečníky. Náš okamžik se
teprve blížil. Přepadla nás ohromná tréma, jestli
se nám vystoupení v úžasné atmosféře, která
panovala, povede. Zároveň jsme měly velký
respekt po vystoupení tanečních skupin před
námi. Náš okamžik nastal. Moderátor pronesl
pár slov o nás, o taneční skupině Freaks crew
z Kolína, z České republiky. Nastoupily jsme na
pódium a tréma byla v ten okamžik pryč…
závěrečný potlesk diváků… líbily jsme se.
I když jsme tentokrát na stupni vítězů
nestály, získaly jsme ohromnou zkušenost.
Zjistily jsme, že se musíme ještě hodně učit, že
hodně tréninků je před námi, a uděláme všechno
proto, abychom byly ještě lepší. K tomu nás
povzbuzují i super ohlasy na FB – Freaks crew,
kde nám fandí kamarádi i rodiče, i
„konkurenční“ tanečníci. A třešničkou na
pomyslném dortu jsou dotazy rodičů, jestli by
jejich děti nemohly tancovat ve Freaks crew.

